
Pod zagadkowo brzmiącym skró-
tem SIDS kryje się zespół nagłe-
go zgonu niemowląt, potocznie 
nazywany śmiercią łóżeczkową. 
Często używana forma skrótowa 
pochodzi od angielskich słów: 
Sudden Infant Death Syndrome . 
Warto  jednak podkreślić, że SIDS 
nie jest chorobą! JEST TO RODZAJ 
NATURALNEJ, NAGŁEJ ŚMIER-
CI  DZIECKA MAJĄCY MIEJSCE 
PRZED UKOŃCZENIEM PIERWSZE-
GO ROKU ŻYCIA. Najczęściej takie 
przypadki występują pomiędzy 
drugim a szóstym miesiącem ży-
cia. O śmierci łóżeczkowej mówi-
my, gdy nie znajduje się przyczy-
ny zgonu niemowlęcia, pomimo 
przeprowadzonych pośmiertnie 
badań. Statystyki podają, iż współ-
czynnik występowania tego typu 
śmierci wśród niemowląt kształtu-
je się na poziomie ok. 0,8 na 1000 
żywo urodzonych dzieci. 

Tyle jeśli chodzi o definicję i sta-
tystyki, bo choć przybliżają nam 
one problem to nie oddają ogro-
mu tragedii każdej z rodzin, któ-
rych dziecko dotknął SIDS. Temat 
jest niewątpliwie poważny i spę-

dza sen z powiek wielu rodzicom, 
zarówno tym posiadającym już 
dzieci jak i tym dopiero oczekują-
cym ich przyjścia na świat. Strach 
jest z reguły tym większy im bar-
dziej wyedukowani i świadomi 
zagrożenia są rodzice. Nie dajmy 
się jednak zwariować. Jak wiado-
mo, przewlekły stres nie służy ni-
komu, a już w szczególności ko-
bietom w ciąży. Przy niemowlaku 
bycie wyspanym i wypoczętym 
bywa trudne, ale trzeba mieć na 
uwadze, że rodzic przemęczony 
i zestresowany jest znacznie mniej 
czujny i łatwiej może przegapić 
nietypowe zachowania dziecka, 
czy choćby usnąć z dzieckiem na 
rękach, w fotelu czy na kanapie. 
To paradoksalnie zwiększa zagro-
żenie wystąpienia SIDS.  

Mimo iż współczesna medycyna 
nie potrafi wyjaśnić jednoznacz-
nie przyczyn śmierci łóżeczkowej, 
to wyodrębniono grupy dzieci 
szczególnie na nią narażonych, 
odkryto szereg  czynników pre-
dysponujących do jej wystąpie-
nia, oraz co z punktu widzenia 
rodziców i opiekunów 
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małych szkrabów najistotniejsze, 
listę zaleceń prewencyjnych.  Ich 
przestrzeganie wprawdzie nie zli-
kwiduje ryzyka wystąpienia nagłej 
śmierci łóżeczkowej, ale znacząco 
zmniejszy jej prawdopodobień-
stwo. 

SIDS CZĘŚCIEJ DOTYCZY WCZEŚ-
NIAKÓW ORAZ DZIECI, KTÓRE 
POMIMO PRZYJŚCIA NA ŚWIAT 
W TERMINIE MAJĄ MAŁĄ MASĘ 
URODZENIOWĄ, CZĘŚCIEJ TEŻ DOTY-
KA CHŁOPCÓW NIŻ DZIEWCZYNKI.  
Szczególnej uwagi wymagają 
dzieci z rodzin, w których SIDS już 
wystąpiło (rodzeństwo lub kuzy-
nostwo niemowlęcia).  Do śmierci 
łóżeczkowej mogą też predyspo-

nować pewne wady w budowie 
układu nerwowego, zwłaszcza 
w okolicy ośrodka oddechowego 
oraz kontrolującego przełykanie, 
czy też  nieprawidłowości w pracy 
serca. Na SIDS bardziej narażone 
są maluchy, u których występują 
bezdechy trwające ponad 20 se-
kund, dzieci nastoletnich matek, 
matek pijących alkohol, palących 
oraz przyjmujących narkotyki pod-
czas ciąży, połogu i okresie kar-
mienia piersią. Co ciekawe, nie tyl-
ko palenie przy dziecku, ale nawet 
przebywanie palacza w bliskim 
jego otoczeniu podnosi ryzyko 
wystąpienia SIDS. Nieco bardziej 
narażone są także dzieci z ciąż 
mnogich, dzieci matek, u których 

wcześniej dochodziło do poro-
nień oraz gdy ciąża była powikła-
na. SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ 
ZACHOWAĆ NALEŻY PODCZAS 
INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH 
I UKŁADU POKARMOWEGO U NIE-
MOWLAKA. Według statystyk, SIDS 
występuje częściej w zimnych po-
rach roku ( jesień i zima), częściej 
dotyczy rodzin o niskim statusie 
ekonomicznym i takich, w których 
co najmniej jeden rodzic pali pa-
pierosy. Warto dodać, że bardziej 
narażone są niemowlęta, które 
śpią w jednym łóżku z rodzicami. 
Maluch śpiąc pomiędzy nimi może 
mieć problemy z pobieraniem od-
powiedniej ilości tlenu, nie mó-
wiąc już o możliwości uduszenia.  
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Istnieje szereg zaleceń, których 
przestrzeganie jest istotne w pro-
filaktyce SIDS. Zacznijmy od ukła-
dania dziecka do snu. Zawsze na-
leży kłaść je na plecach. Leżenie 
na brzuchu jest niezwykle ważne 
dla prawidłowego rozwoju dzie-
cka, ale musi być zarezerwowane 
na pory czuwania niemowlaka 
i czas gdy rodzic ma go „na oku”. 
Sen malucha w takiej pozycji, nie 
tylko może mu utrudniać oddy-
chanie, sprzyjać uduszeniu, ale 
jest też głębszy, przez co dziecko 
trudniej się wybudza. Unikajmy 
również pozycji na boku, gdyż 
maluch zbyt łatwo może się z niej 
przeturlać na brzuszek. Jeśli do-

rośnie na tyle, że  samodzielnie 
z pleców przekręci się podczas snu 
na brzuch, możemy go w takiej 
pozycji zostawić. Zadbajmy także 
o właściwe wyposażenie łóżeczka 
naszego maleństwa. KŁADĄC MA-
LUCHA DO SNU NALEŻY WYJĄĆ 
Z ŁÓŻECZKA WSZELKIE ZBĘDNE 
PRZEDMIOTY: KOCYKI, PODUSZKI, 
PLUSZAKI. DZIECKO POWINNO LE-
ŻEĆ NA PŁASKO, BEZ JAKICHKOL-
WIEK PODUSZEK POD GŁÓWKĄ, 
CZY TEŻ UNOSZENIA GÓRNEJ CZĘ-
ŚCI ŁÓŻECZKA. Materac powinien 
być nowy i odpowiednio twardy, 
tak aby główka dziecka się w nim 
nie zapadała. Rozmiar materaca 
musi być tak dobrany by jak naj-

ściślej przylegał do brzegów łó-
żeczka. Wyeliminuje to możliwość 
zaklinowania się malucha między 
szczebelkami, a materacem. Ukła-
dając dziecko do snu zadbajmy 
o środowisko tego snu. Chyba 
nikomu nie trzeba przypominać 
o bezwzględnym zakazie palenia 
w pomieszczeniu gdzie przeby-
wa lub śpi dziecko. Niemowlaka 
nie wolno przegrzewać, dotyczy 
to zarówno jego ubioru, nakrywa-
nia w łóżeczku jak i temperatury 
w pomieszczeniu. Zadbajmy też 
o odpowiednią wilgotność i nie 
ustawiajmy łóżeczka czy kołyski 
w pobliżu kaloryfera. Jeśli posia-
damy zwierzęta domowe nie do-
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puszczajmy aby przebywały one 
w pokoju, w którym śpi maluch. 
Według statystyk, ochronne dzia-
łanie w przypadku SIDS ma również 
dawanie dziecku smoczka do snu. Je-
śli już zdecydujemy się na smoczek, 
a nasza pociecha go zaakceptuje, 
to pamiętajmy aby go nie przycze-
piać na łańcuszkach czy tasiemkach.  
STARAJMY SIĘ, ABY NIEMOWLĘ JAK 
NAJMNIEJ SPAŁO W SAMOCHODO-
WYCH FOTELIKACH CZY TEŻ NOSI-
DEŁKACH, W KTÓRYCH JEST W WY-
MUSZONEJ POZYCJI SKULONEJ. Po 
powrocie do domu warto maluszka 
przełożyć od razu do łóżeczka. Wspo-
mnieć należy o jeszcze jednej bardzo 
ważnej kwestii, jaką jest karmienie 
piersią. Mówi się o nim w kontek-
ście prawidłowego rozwoju dziecka 
czy większej odporności na infek-
cje, warto więc i w tym przypad-
ku podkreślić - u niemowląt kar-
mionych piersią ryzyko SIDS jest 
mniejsze! 

Poszukując w internecie informa-
cji na temat zespołu nagłej śmier-

ci łóżeczkowej nie sposób nie na-
tknąć się na artykuły sugerujące, 
iż szczepienia ochronne mogą 
zwiększać prawdopodobieństwo 
SIDS. Statystyki pokazują jednak, 
że jest wręcz przeciwnie.  Wśród 
dzieci szczepionych zgodnie z ka-
lendarzem szczepień, SIDS wystę-
puje rzadziej, niż wśród nieszcze-
pionych. 

ZARÓWNO W INTERNECIE JAK 
I SKLEPACH STACJONARNYCH DO-
STĘPNE SĄ URZĄDZENIA, NAZY-
WANE MONITORAMI BEZDECHU. 
CO TO TAKIEGO? SĄ TO SPECJAL-
NE CZUJNIKI, KTÓRE KONTRO-
LUJĄ RUCHY KLATKI PIERSIO-
WEJ NIEMOWLAKA PODCZAS 
ODDYCHANIA I W RAZIE WYKRY-
CIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYDAJĄ 
Z SIEBIE OSTRZEGAWCZE DŹWIĘKI. 
Wielu spanikowanych, młodych 
rodziców pewnie doszuka się w ta-
kim gadżecie idealnego rozwiąza-
nia, które zapewni ich dziecku sta-
ła kontrolę i bezpieczeństwo. Nie 
są to jednak urządzenia zalecane 

dla wszystkich maluchów, a jedy-
nie tych z grupy podwyższonego 
ryzyka  (wieloraczki, wcześniaki, 
dzieci u których występowały bez-
dechy itd.). W takich przypadkach 
lekarze informują rodziców o sto-
sowności wypożyczenia czy za-
kupu takiego czujnika. W każdym 
innym przypadku to indywidualny 
wybór rodziców. Jeśli już decy-
dujemy się na kupno tego typu 
urządzenia, nie podejmujmy de-
cyzji pochopnie. Sprawdźmy czy 
posiada ono odpowiednie atesty 
i nie pozwólmy na to, by stoso-
wanie monitora bezdechu choćby 
odrobinę uśpiło naszą czujność. 
Pamiętajmy, że monitor może za-
równo zaalarmować nas fałszywie 
jak i nie zadziałać wtedy, k iedy 
rzeczywiście powinien. Jest to tyl-
ko i wyłącznie urządzenie elektro-
niczne, które ma człowiekowi po-
móc, a nie go zastąpić.

Podsumowując, potencjalne ry-
zyko wystąpienia zespołu nagłej 
śmierci łóżeczkowej dotyczy każ-
dego niemowlaka, ale w dużym 
stopniu to od rodziców zależy bez-
pieczeństwo ich dziecka. Każdy 
rodzic powinien znać i stosować 
się do zaleceń prewencyjnych, na 
ile to możliwe. Do sprawy trzeba 
podchodzić  rozsądnie i nie nale-
ży przesadnie panikować. Każde 
dziecko i każdy przypadek jest 
inny. Jeśli na przykład niemow-
lę często choruje, jest karmione 
mlekiem modyfikowanym czy nie 
chce ssać smoczka, nie oznacza 
to, że spotka go SIDS, ani też nie 
możemy być mniej czujni tylko 
dlatego, że malucha nie dotyczą 
żadne  z wymienionych wcześniej 
czynników ryzyka.

Joanna BluJ
Pracownik Apteki
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Według badań spanie dziecka wraz 
z rodzicami aż 5-krotnie zwiększa 

ryzyko SIDS. Ryzyko to jest tak 
duże, nawet jeżeli rodzice nie pili 
alkoholu ani nie palą papierosów. 

Najbezpieczniejsze jest spanie dziecka 
w łóżeczku dziecięcym. Okazuje się, 

że można byłoby zapobiec około 81% 
zgonów wśród dzieci w wieku poniżej 
trzech miesięcy, nie mających innych 

czynników ryzyka, gdyby tylko nie 
spały one razem z rodzicami.
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